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       BAREM CORECTARE VARIANTA 1         
 
 

Subiecte pentru concursul desfășurat în data de 13 Decembrie 2021 – proba 
scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu 

juridic din cadrul Instituției Prefectului Județul Maramureș 
 
 
1. Competența Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, cu privire la soluționarea contestațiilor conform Legii nr. 18/1991 Legea 
fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 În sensul Legii nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ce fel de autoritate este comisia locală ? Dar Comisia județeană? 
-20 puncte  
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     Art. 51 din Legea nr. 18 / 1991 
                    Alin. 1 ,2 și 3- câte 3 pct. pentru fiecare 
                    Alin.4 – 1 pct. 
    În sensul Legii nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare , ce fel de autoritate este comisia locală? Dar cea județeană ? 
     Art. 52 din Legea nr. 18/1991  
                   Alin.1 – 4 pct. 
                   Alin.2 – 6 pct. 
 
2. Enumerati atributiile structurilor de specialitate ale prefectului cu privire la verificarea 
legalitatii actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile publice locale conform 
HG 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – 20 puncte 
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Art. 6 din H.G. nr. 906/2020 din 22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
- identificarea corectă a celor 12 atribuții – 18 puncte (12 atribuții x 1,5 puncte) 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 2 puncte 
 
3. Specificati care sunt termenele de depunere, de catre persoanele care se consideră 
vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim printr-un act administrativ,a  
plangerii prealabile conform  procedurii de soluţionare a cererilor din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. Precizati si cateva termene de depunere 
functie de natura  actului  contestat. – 20 puncte 
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Art. 7 L. Nr. 554/2004 din  2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ 
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- specificare termen depunere plangere prealabila conform alin 1 si 3 art 7                                                    
           - 15 puncte 
- precizare termen depunere  plângere prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect 
contracte administrative si  in cazul actului administrativ normativ 
                   - 5 puncte 
 
4. Descrieti regulile generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte 
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Titlul I , sectiunea a 3-a , capitolul III, partea a V-a,  art.312 din  OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 
- descrierea celor 10 reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publica (1,5 puncte x regula identificata) – 15 puncte; 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte 
 
5. Prezentaţi cel puţin 5 fapte ale funcţionarilor publici care pot constitui abateri 
disciplinare conform Titlului II – Capitolul VIII, Partea a VI a din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. Identificaţi sancţiunile disciplinare prevăzute în actul normativ menţionat ce 
pot fi aplicate funcţionarilor publici. - 20 puncte 
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Art. 492 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
- identificarea corectă a cel puţin 5 abateri disciplinare – 10 puncte (5 abateri x 2 puncte) 
- identificarea corectă a celor 5 sancţiuni disciplinare – 5 puncte (5 sancţiuni x 1 punct) 
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte 
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